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כתבו ו ,לפניכם קטע מסיפור. קראו אותו. מתחת למאזכרים סמנו שני קווים

  מעליהם למי הכוונה.

  שימו  חלק מהמאזכרים כבר סומנו. 

  

  גדי טאוב / דברים שאני לא מגלהמתוך 

ליד הבית של קרן. היינו  ,חקנו כדור רגל במגרש החניה בסוף השכונהיאתמול ש

אני ונועם ואלי ש' וגילי, אח של קרן, ועוד כמה קטנים. אחרי שאנחנו עושים 

חנו מחלקים את הילדים הקטנים בין הקבוצות. שתי כוחות בין הגדולים, אנ

זה לא לא משחק.  הואהקבוצות מקבלות אותו מספר, ואם יש אחד יותר מדי, 

ל ואפילו עושים ואותו דבר כמו כשאחד מאתנו נשאר בחוץ, כי אז משנים את הכ

כוחות מחדש. אבל אם אחד הקטנים לא משתתף, זה לא נורא. כשהוא יהיה גדול, 

  לא ישאירו בחוץ. אותוגם 

ונשאר רק  ,והמשכנו גם כשהשמש כבר שקעה ,חקנו עד הערביהיה נורא כיף. ש

מא יוגילי היה צריך ללכת, כי הוא אמר שא ,אור של פנסים. אבל כבר היה מאוחר

של אלי ש' יצאה  ה. אחותו הגדולאותוסינו לשכנע ישלו תדאג. לא עזר כמה שנ

 ,ל המשכנו לשחק. זה היה כבר פחות כיףהלך. אב אוהוגם  ,למרפסת וקראה לו

וגם היינו עייפים, אבל המשכנו, כאילו שאם נמשיך אולי שוב יהיה כיף כמו קודם. 

עם. אני התיישבתי על הקצה של ואבל זה לא היה. בסוף נשארנו רק אני ונ

  עם עמד ובעט את הכדור לקיר של חדר פחי הזבל.והמדרכה מתחת לפנס, ונ

. אני חושב שאני אמרתי שקצת חבל זהתחלנו לדבר על אני לא יודע איך ה

, בסוכות, לא מתראים עם כל הבנות ואין למי להציק. אמרתי שאני השבחופש

אפשר היה לדעת אם התכוונתי -, אבל אמרתי את זה ככה שאי ולה קאוהב להצי

 הםכי עם אמר שיש ילדים שמתגעגעים לבנות לא וברצינות או בצחוק. אחר כך נ

אמר שהוא חושב שגילי  אוה, אלא להפך, כי הם אוהבים אותן. אותןשונאים 

  אוהב את יעל, ואז הוא בעט טיל לקיר ותפס את הכדור ביד. הוא התיישב לידי.

תה שלנו אוהבים את יעל, ואולי יאני אמרתי שאני חושב שכמעט כל הבנים בכ

יה שם מהמגרש. ה אותולם. הסתכלנו על החלון שלה, שאפשר לראות ואפילו כ

עם ואור. ואז, אני לא יודע מה קרה לי, פתאום אמרתי: "גם אני אוהב אותה." נ

  את הלחי. "גם אני," הוא אמר. ועליבק את הכדור ושם י: הוא חיהסתכל עלי

  

 

 


